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                    Directia Generala a Finantelor Publice Galati a fost sesizata de  Directia
Regionala Vamala Galati - Biroul Vamal Galati   , prin adresa nr......., asupra contestatiei
depuse de petenta, inregistrata la Biroul Vamal Galati  sub nr............, impotriva actului
constatator nr. ........,  privind taxele vamale si alte drepturi cuvenite bugetului stat  si a
Deciziilor nr.................  prin care s-au stabilit accesorii, respectiv dobanzi si penalitati.
            Speta in cauza se incadreaza in prevederile art.178(1), lit. a) din O.G. nr.92/2003,
republicata, privind Codul de procedura fiscala. Contestatia a fost depusa in termenul legal
prevazut de art. 176(1) din O.G. nr.92/2003, republicata, fiind semnata de contestatar in
conformitate cu art. 175 (1), lit. e) din acelasi act normativ.
                Constatand ca in speta sunt indeplinite conditiile de procedura reglementate prin  
OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala , republicata, Directia Generala a Finantelor
Publice a judetului Galati  este investita sa solutioneze pe fond contestatia formulata de
petenta.
          
 Cauza supusa solutionarii este invalidarea certificatului de origine pentru
marfurile importate, ca urmare a controlului ulterior.

          In fapt , 
In data de ............ petenta, a efectuat un import de produse electronice din Italia .
Prin inscrierea in rubrica 36 “ Preferinte “ din declaratia vamala de import a codului

“01” importatorul a solicitat acordarea regimului tarifar preferential prevazut de Acordul
Romania - UE pentru bunuri originare din Uniunea Europeana , prezentand un certificat de
circulatie a marfurilor , in acest caz certificatul de origine EUR 1  nr............. .

In conformitate cu prevederile art.106 lit. c din HG 1114 / 2001 si ale art.32 din
Protocolul referitor la definirea notiunii de produse originare P4 s-a procedat la verificarea
dovezii de origine , prin transmiterea certificatului de origine autoritatilor vamale din tara de
export .

Cu adresa .................... din .............. administratia vamala italiana a transmis conform
art.32 alin. 4  din Protocolul  4 rezultatul controlului si anume ca certificatul de origine EUR
1 nr............ este autentic si a fost eliberat de autoritatea vamala italiana, dar ca bunurile
acoperite de acest certificat nu sunt de origine comunitara .

Adresa mai sus amintita desi are ca obiect verificarea ulterioara a certificatului EUR 1
nr......... , mentionand si exportatorul .............. SRL , face referire la alt certificat . In urma
unei noi corespondente dintre autoritatea vamala romana si cea italiana aceasta din urma a
rectificat eroarea transmitand adresa cu acelasi numar cu referire la certificatul de origine
verificat . Acesta fiind si motivul pentru care autoritatea vamala romana a incheiat actul
constatator cu intarziere .
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Urmare a invalidarii caracterului de bunuri originare a marfurilor imporatate,
autoritatea vamala a retras regimul tarifar preferential si a intocmit actul constatator ...........

In momentul efectuarii operatiunii de import s-a verificat corectitudinea completarii
declaratiei vamale in detaliu , existenta documentelor anexate potrivit regimului vamal
solicitat, concordanta dintre datele inscrise in declaratia vamala si cele din documentele
anexate,  verificarea felului marfii, calasificarea tarifara, taxa vamala, valoarea in vama,
originea marfurilor . In ceea ce priveste originea s-a verificat existenta unei dovezi de origine
valabile, emise in conformitate cu protocoalele de origine in vigoare .

Autenticitatea dovezilor de origine se verifica prin trimiterea acestora la autoritatile
vamale emitente .        

Referitor la dobanzile si penalitatile calculate  , mentionam ca acestea au fost
calculate corect, avand in vedere ca datoria vamala a luat nastere la momentul inregistrarii
declaratiei vamale de import definitiv.

Tinand cont de faptul ca prin contestatia formulata petenta nu contesta si comisionul
vamal , capatul de cerere privind accesoriile aferente acestuia respectiv dobanzi in suma de ...
lei  si penalitati de intariere in suma de .... lei urmeaza a se respinge fara obiect .
                 In drept , 
             Referitor la obligatiile vamale cu titlu de taxe vamale in suma de ..... lei ,   si TVA
in suma de 1348 lei , sunt aplicabile prevedrerile art. 61 , alin. (1)  din Legea 141 / 1997
privind Codul vamal al Romaniei si articolul 107 din HG 1114 / 2001, pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei stipuleaza : 
                   Art .61
                  (1) ,, Autoritatea vamala are dreptul ca , intr-o perioada de 5 ani de la acordarea
liberului de vama , sa efectueze controlul vamal ulterior al operatiunii .”
                   Art .107 
           ,, In toate cazurile in care in urma verificarii dovezilor de origine rezulta ca
acordarea regimului preferential a fost neintemeiata, autoritatea vamala ia masuri pentru
recuperarea datoriei vamale prin intocmirea de acte constatatoare .” 
          Referitor la  dobanzile si penalitatile calculate prin Deciziile nr............... din ......... ,
sunt aplicabile prevederile art. 114 (1) din OG nr. 92/2003 , republicata , privind Codul de
procedura fiscala , care precizeaza :

“Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata,
se datoreaza dupa acest termen dobanzi si penalitati de intarziere”. 
          Iar  art. 141 alin. (1) , (2) din Legea nr.141/1997 privind Codul vamal al Romaniei,
precizeaza : 
                (1)
          ,, In cazul marfurilor importate pentru care legea prevede drepturi de import [...]
datoria vamala ia nastere in momentul inregistrarii declaratiei vamale”.
                (2)
         “Debitorul datoriei vamale este considerat titularul declaratiei vamale acceptate si
inregistrate”. 
           In acest sens, nu se retine ca fundamentata cererea petentei, contestatia urmand a se
respinge ca neintemeiata .
      Temeiul prevederilor art. 61 (1) si art. 141 alin.(1) si (2) din Legea 141 / 1997 privind
Codul vamal al Romaniei , art.107 din HG 1114 / 2001 pentru aprobarea  Regulamentul de
aplicare a Codului vamal al Romaniei, art. 114(1)  si art. 185 (1) din OG nr. 92/2003,
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republicata , privind Codul de procedura fiscala , referitor la contestatia inaintata de petenta ,
formulata impotriva  actului constatator nr..........,  privind taxele vamale si alte drepturi
cuvenite bugetului stat  si a  Deciziilor nr................. din .............. , se propune:

Respingerea ca neintemeiata a contestatiei pentru capetele de cerere privind :
        - Taxe vamale 
                                      - TVA 
                                      - Dobanzi 
                                      - Penalitati de intarziere 

Respingerea contestatiei ca fara obiect a pentru capatul de cerere privind accesoriile
aferente comisionului vamal :

- Dobanzi 
- Penalitati de intarziere.        

        Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Galati in termanul prevazut de
lege.
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